skadedyrservice

Victor® Elektrisk Musefælde
 Hurtig og effektiv aflivning - lever op til humane aflivningskrav til mindre
dyr.
 Patenteret design sikrer en høj effektivitet.
 Nem og hygiejnisk at bruge - ingen fjeder, der skal spændes og ingen gift.
 Indbygget sikkerhed mod elektrisk stød – fælden frakobler strømmen ved
åbning.
 Fanger én mus ad gangen. Efter hver fangst skal fælden tømmes og
genopsættes.
 Bruger 4 AA batterier - nok til 50 mus (ikke inkluderet!).
 Kun til indendørs brug i tørre omgivelser.
Brugsanvisning
Trin #1: Sæt tænd/sluk knappen på ”O”. Indsæt 4 AA batterier i
batterirummet. Vær opmærksom på at batterierne er korrekt isat.
Batteribrønden er lidt snæver, så batterierne skal trykkes hårdt ned !
Læg evt. en smule madding op ad de små huller inde i aflivningskammeret,
f.eks. rosin, jordnøddesmør, Mortalins muselokkemiddel (Provoke).
Trin #2: Find ud af hvor der er aktivitet af mus indendørs. Stil fælden langs
med en væg, og sørg for at siden med musehullet er tættest mod væggen.
Trin #3: Sæt tænd/sluk knappen på ”I” og fælden er tændt. Inden for 10
sekunder vil et grønt lys blinke én gang som tegn på, at fælden er aktiveret.
Når en mus er fanget, vil fælden blinke grønt i op til 24 timer. Rødt lys
indikerer, at batterierne skal udskiftes.
Når en død mus skal fjernes: Sluk fælden og åben låget på fælden og ryst
musen ud i affaldsspanden. Rør ikke ved musen med fingrene.
Trin #4: Metalpladerne i bunden af aflivningskammeret kan kortslutte ved
gentagen brug og tilsmudsning. Anvend en fugtig klud til at rense
metalpladernes mellemrum. Fælden skal være helt tør før den atter tændes.

Advarsel !
Forkert brug af fælden kan give elektrisk stød.
Tilse fælden dagligt. En død mus, som ligger i fælden i flere dage vil kunne
ødelægge de elektriske komponenter.
Kun til indendørs brug i tørre omgivelser.
Sænk ikke fælden ned i vand.
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